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Tarkistus 824
Martin Callanan

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Eurooppa-neuvosto on selkeästi 
sitoutunut vähentämään yhteisön 
kasvihuonekaasupäästöjä vuoteen 2020 
mennessä vähintään 20 prosenttia vuoden 
1990 tasosta ja 30 prosenttia siinä 
tapauksessa, että muut kehittyneet maat 
sitoutuvat vastaaviin päästövähennyksiin ja 
että taloudellisesti edistyneemmät 
kehitysmaat sitoutuvat osallistumaan 
pyrkimyksiin riittävässä määrin 
vastuidensa ja valmiuksiensa mukaisesti. 
Vuoteen 2050 mennessä 
kasvihuonekaasupäästöjä olisi 
vähennettävä vähintään 50 prosentilla 
vuoteen 1990 verrattuna. Kaikkien 
talouden alojen olisi osallistuttava näiden 
päästövähennysten saavuttamiseen.

(3) Eurooppa-neuvosto on selkeästi 
sitoutunut vähentämään yhteisön 
kasvihuonekaasupäästöjä vuoteen 2020 
mennessä vähintään 20 prosenttia vuoden 
1990 tasosta ja 30 prosenttia siinä 
tapauksessa, että muut kehittyneet maat 
sitoutuvat vastaaviin päästövähennyksiin ja 
että taloudellisesti edistyneemmät 
kehitysmaat sitoutuvat osallistumaan 
pyrkimyksiin riittävässä määrin 
vastuidensa ja valmiuksiensa mukaisesti. 
Vuoteen 2050 mennessä 
kasvihuonekaasupäästöjä olisi 
vähennettävä vähintään 50 prosentilla 
vuoteen 1990 verrattuna. Kaikkien 
talouden alojen olisi osallistuttava näiden 
päästövähennysten saavuttamiseen, 
laivaliikenne ja lentoliikenne mukaan 
luettuina. Lentoliikenne osallistuu 
yhteisön järjestelmään 20 prosentin ja 30 
prosentin vähennyksillä, kun se 
sisällytetään yhteisön järjestelmään. Kun 
komissio on tarkastellut edelleen 
laivaliikenteen osallistumisen käytännön 
seikkoja ja ellei lähitulevaisuudessa saada 
aikaan Kansainvälisen 
merenkulkujärjestön tai UNFCCC:n 
mekanismien puitteissa 
maailmanlaajuista 
päästökauppajärjestelmää, olisi harkittava 
laivaliikenteen sisällyttämistä yhteisön 
järjestelmään. 
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Tarkistus 825
Martin Callanan, Stephen Hughes

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

(18) Yhteisön sisäisen kilpailun 
vääristymisen minimoimiseksi siirtymäajan 
ilmaisjaosta laitoksille olisi annettava koko 
yhteisön osalta yhdenmukaistettuja 
sääntöjä (”benchmarks”), joissa olisi 
otettava huomioon kasvihuonekaasujen ja 
energian kannalta tehokkaimmat tekniikat, 
korvaavat ratkaisut, vaihtoehtoiset 
tuotantomenetelmät, biomassan käyttö, 
uusiutuvat energialähteet sekä 
kasvihuonekaasujen talteenotto ja 
varastointi. Mitkään säännöistä eivät saisi 
kannustaa lisäämään päästöjä. Lisäksi olisi 
varmistettava, että lisääntyvä osa 
päästöoikeuksista huutokaupataan. Jotta 
markkinat voisivat toimia asianmukaisesti, 
päästöoikeuksien jakamisesta olisi 
päätettävä ennen päästökauppakauden 
alkua. Jakaminen ei saisi vääristää 
tarpeettomasti kilpailua sähkön ja 
teollisuuslaitoksille toimitettavan 
lämpöenergian markkinoilla. Sääntöjä olisi 
sovellettava uusiin osallistujiin, jotka 
harjoittavat samaa toimintaa kuin olemassa 
olevat laitokset, jotka saavat siirtymäajan 
ilmaisia päästöoikeuksia. Jotta ei 
vääristettäisi kilpailua sisämarkkinoilla, 
ilmaisia päästöoikeuksia ei pitäisi antaa 
uusien osallistujien harjoittamalle 
sähköntuotannolle. Vuonna 2020 
käyttämättä olevat uusien osallistujien 
päästöoikeudet olisi huutokaupattava.

(18) Yhteisön sisäisen kilpailun 
vääristymisen minimoimiseksi siirtymäajan 
ilmaisjaosta laitoksille olisi annettava koko 
yhteisön osalta yhdenmukaistettuja ja 
alakohtaisia sääntöjä (alakohtaisia 
vertailuarvoja), joissa olisi vahvistettava 
menettely alakohtaisten vertailuarvojen 
määrittämiseksi ottaen huomioon 
kasvihuonekaasujen ja energian kannalta 
tehokkaimmat tekniikat, korvaavat 
ratkaisut, vaihtoehtoiset 
tuotantomenetelmät, biomassan käyttö sekä 
kasvihuonekaasujen talteenotto ja 
varastointi. Mitkään säännöistä eivät saisi 
kannustaa lisäämään päästöjä. Lisäksi olisi 
varmistettava, että lisääntyvä osa 
päästöoikeuksista huutokaupataan. Jotta 
markkinat voisivat toimia asianmukaisesti, 
päästöoikeuksien jakamisesta olisi 
päätettävä ennen päästökauppakauden 
alkua. Jakaminen ei saisi vääristää 
tarpeettomasti kilpailua sähkön ja 
teollisuuslaitoksille toimitettavan 
lämpöenergian markkinoilla. Sääntöjä olisi 
sovellettava uusiin osallistujiin, jotka 
harjoittavat samaa toimintaa kuin olemassa 
olevat laitokset, jotka saavat siirtymäajan 
ilmaisia päästöoikeuksia. Jotta ei 
vääristettäisi kilpailua sisämarkkinoilla, 
ilmaisia päästöoikeuksia ei pitäisi antaa 
uusien osallistujien harjoittamalle 
sähköntuotannolle. Vuonna 2020 
käyttämättä olevat uusien osallistujien 
päästöoikeudet olisi huutokaupattava. 
Määritellessään yksittäisillä aloilla 
sovellettavien sääntöjen asettamista 
koskevia periaatteita komission olisi 
kuultava asianomaisia aloja.

Or.en
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Perustelu

Sääntöjen asettamisen periaatteista on sovittavat asianomaisten alojen kanssa, ja niiden on 
heijasteltava nykyisiä päästöjä ja teknisiä vaihtoehtoja päästöjen vähentämiseksi kyseisellä 
alalla. BREF-asiakirjat ovat relevantteja viiteasiakirjoja. Sähkön ja lämpöenergian 
markkinoiden kilpailun vääristymisen estämistä koskevalla säännöksellä ei pidä estää 
ilmaisjakoa nykyisille sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitoksille tai omaan käyttöön sähköä 
tuottaville laitoksille.

Tarkistus 826
Martin Callanan, Stephen Hughes

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) Yhteisö säilyttää keskeisen asemansa 
neuvotteluissa kunnianhimoisesta 
kansainvälisestä sopimuksesta, jonka 
tavoitteena on rajoittaa maailmanlaajuinen 
lämpötilan nousu kahteen celsiusasteeseen. 
Se pitää Balissa saavutettua edistystä 
tämän tavoitteen saavuttamisessa 
rohkaisevana. Jos muut kehittyneet maat ja 
muut suurimmat kasvihuonekaasupäästöjen 
aiheuttajat eivät osallistu tähän 
kansainväliseen sopimukseen, 
kasvihuonekaasupäästöt saattaisivat 
lisääntyä kolmansissa maissa, joissa 
teollisuudella ei ole samanlaisia 
hiilidioksidipäästöjen rajoituksia, (niin 
sanottu hiilivuoto), ja samalla aiheutuisi 
taloudellista haittaa energiaintensiivisen 
teollisuuden tietyille kansainväliselle 
kilpailulle alttiille aloille ja osa-aloille. 
Tämä voisi vaarantaa 
ympäristötavoitteiden tinkimättömyyden ja 
yhteisön toimista saatavat hyödyt. 
Hiilivuodon uhkan torjumiseksi yhteisö 
jakaa enintään 100 prosenttia ilmaisista 
päästöoikeuksista asianomaiset perusteet 
täyttäville teollisuudenaloille ja osa-aloille. 
Näiden alojen ja osa-alojen ja määrittelyä 
ja vaadittavia toimenpiteitä arvioidaan 
myöhemmin uudelleen, jotta voidaan 

(19) Yhteisö säilyttää keskeisen asemansa 
neuvotteluissa kunnianhimoisesta 
kansainvälisestä sopimuksesta, jonka 
tavoitteena on rajoittaa maailmanlaajuinen 
lämpötilan nousu kahteen celsiusasteeseen. 
Se pitää Balissa saavutettua edistystä 
tämän tavoitteen saavuttamisessa 
rohkaisevana. Jos muut kehittyneet maat ja 
muut suurimmat kasvihuonekaasupäästöjen 
aiheuttajat eivät osallistu tähän 
kansainväliseen sopimukseen, 
kasvihuonekaasupäästöt saattaisivat 
lisääntyä kolmansissa maissa, joissa 
teollisuudella ei ole samanlaisia 
hiilidioksidipäästöjen rajoituksia, (niin 
sanottu hiilivuoto), ja samalla aiheutuisi 
taloudellista haittaa energiaintensiivisen 
teollisuuden tietyille kansainväliselle 
kilpailulle alttiille aloille ja osa-aloille. 
Tämä voisi vaarantaa 
ympäristötavoitteiden tinkimättömyyden ja 
yhteisön toimista saatavat hyödyt. 
Hiilivuodon uhkan torjumiseksi yhteisö 
jakaa enintään 100 prosenttia ilmaisista 
suoria päästöjä koskevista
päästöoikeuksista asianomaiset perusteet 
täyttäville teollisuudenaloille ja osa-aloille. 
Näiden alojen ja osa-alojen ja vaadittavien 
toimenpiteiden määrittelyllä voidaan 
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varmistaa tarvittavien toimien 
toteuttaminen ja ylisuurten korvausten 
välttäminen. Jos tiettyjen alojen tai osa-
alojen suhteen on asianmukaisesti 
perusteltavissa, että hiilivuodon uhkaa ei 
voida torjua muilla keinoin, ja lisäksi 
sähköntuotanto muodostaa suuren osan 
tuotantokustannuksista ja on tehokasta, 
toteutettavissa toimissa voidaan ottaa 
huomioon sähkönkulutus
tuotantoprosessissa muuttamatta
päästöoikeuksien kokonaismäärää.

varmistaa tarvittavien toimien 
toteuttaminen ja välttää ylisuuret 
korvaukset. Jos tiettyjen alojen tai osa-
alojen suhteen on asianmukaisesti 
perusteltavissa, että hiilivuodon uhka 
johtuu myös hiilidioksidikustannusten 
siirtämisestä sähkön hintoihin, ja lisäksi 
sähköntuotanto muodostaa suuren osan 
tuotantokustannuksista ja sähkön käyttö on 
tehokasta, hiilivuodon uhkan 
pienentämiseksi 10 artiklan mukaisesti
toteutettavissa toimissa voidaan ottaa 
huomioon hiilidioksidikustannusten 
siirtämisen välillinen vaikutus 
sähkönkulutukseen tuotantoprosessissa ja 
sisällyttää se kyseisen alan tai osa-alan 
päästöoikeuksien kokonaismäärään.

Or. en

Perustelu

Ehdotetun toimenpiteen kohteena olevat alat ovat kansainvälisesti kilpailtuja aloja, jotka 
eivät voi siirtää kasvavia kustannuksia kuluttajille. Osalla näistä aloista epäsuorat päästöt 
ovat jopa kuusi kertaa suurempia kuin suorat päästöt. Näihin vaikutuksiin on puututtava, jos 
halutaan kyseisten alojen jatkavan toimintaansa Euroopassa. Ilmaus "muuttamatta 
päästöoikeuksien kokonaismäärää" on epäselvä, ja se tulisi poistaa, koska EU:ssa jaettavien 
päästöoikeuksien kokonaismäärä on asetettu tällä direktiivillä.

Tarkistus 827
Martin Callanan, Stephen Hughes

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

(20) Sen vuoksi komission olisi 
tarkasteltava tilannetta uudelleen 
viimeistään kesäkuussa 2011 ja kuultava 
asiasta kaikkia niitä työmarkkinaosapuolia, 
joita asia koskee, sekä laadittava 
kansainvälisten neuvottelujen tuloksiin 
perustuva selvitys aiheellisine 
ehdotuksineen. Komission olisi tässä 

(20) Sen vuoksi komission olisi 
tarkasteltava tilannetta uudelleen 
viimeistään kesäkuussa 2010 ja kuultava 
asiasta kaikkia niitä työmarkkinaosapuolia, 
joita asia koskee, sekä laadittava 
kansainvälisten neuvottelujen tuloksiin 
perustuva selvitys aiheellisine 
ehdotuksineen. Komission olisi tässä 
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yhteydessä täsmennettävän viimeistään 30 
päivänä kesäkuuta 2010, mitkä 
energiaintensiivisen teollisuuden alat tai 
niiden osat ovat sellaisia, joita hiilivuoto 
uhkaa. Sen olisi perusteltava tarkastelunsa 
arvioon siitä, puuttuvatko alalta 
mahdollisuudet siirtää tarvittavien 
päästöoikeuksien kustannukset tuotteiden 
hintaan menettämättä merkittävää 
markkinaosuutta muualla kuin yhteisössä 
sijaitseville laitoksille, jotka eivät joudu 
toteuttamaan vastaavia toimia päästöjen 
vähentämiseksi. Energiaintensiiviset 
teollisuuden alat, joita hiilivuodon riskin 
katsotaan merkittävästi uhkaavan, voisivat 
saada suuremman määrän ilmaisia 
päästöoikeuksia. Toinen mahdollisuus 
olisi perustaa tehokas hiilidioksidin 
tasausjärjestelmä, jolla voidaan saattaa 
hiilivuodon uhkaamat yhteisön laitokset 
tasavertaisempaan asemaan kolmansien 
maiden laitosten kanssa. Tällaisessa 
järjestelmässä maahantuojiin sovellettaisiin 
vaatimuksia, jotka eivät olisi vähemmän 
edullisia kuin EU:ssa sijaitsevia laitoksia 
koskevat vaatimukset, esimerkiksi 
vaatimusta palauttaa päästöoikeuksia.
Toteutettavien toimien olisi oltava 
UNFCCC-sopimuksen periaatteiden 
mukaisia. Erityisesti olisi noudatettava 
yhteisen mutta eriytetyn vastuun ja kunkin 
valmiuksien periaatetta ottaen huomioon 
vähiten kehittyneiden maiden erityisasema. 
Lisäksi toimien olisi sovittava yhteen 
yhteisön kansainvälisten velvollisuuksien 
kanssa, joihin sisältyy myös Maailman 
kauppajärjestöä koskeva sopimus.

yhteydessä täsmennettävä viimeistään 
[6 kuukautta tämän direktiivin 
voimaantulon jälkeen], mitkä 
energiaintensiivisen teollisuuden alat tai 
niiden osat ovat sellaisia, joita hiilivuoto 
uhkaa. Sen olisi perusteltava tarkastelunsa 
arvioon siitä, puuttuvatko alalta 
mahdollisuudet siirtää tarvittavien 
päästöoikeuksien kustannukset ja 
epäsuorat vaikutukset 
hiilidioksidikustannusten siirtämisestä 
sähkön ja tuotteiden hintaan menettämättä 
merkittävää markkinaosuutta muualla kuin 
yhteisössä sijaitseville laitoksille, jotka 
eivät joudu toteuttamaan vastaavia toimia 
päästöjen vähentämiseksi. 
Energiaintensiiviset teollisuuden alat, joita 
hiilivuodin riskin katsotaan merkittävästi 
uhkaavan, saisivat suorista ja tarvittaessa 
epäsuorista päästöistä suuremman määrän 
ilmaisia päästöoikeuksia. Joillekin aloille 
voitaisiin perustaa tehokas hiilidioksidin 
tasausjärjestelmä, jolla voidaan saattaa 
hiilivuodon uhkaamat yhteisön laitokset 
tasavertaisempaan asemaan kolmansien 
maiden laitosten kanssa. Tällaisessa 
järjestelmässä maahantuojiin sovellettaisiin 
vaatimuksia, jotka eivät olisi vähemmän 
edullisia kuin EU:ssa sijaitsevia laitoksia 
koskevat vaatimukset, esimerkiksi 
vaatimusta palauttaa päästöoikeuksia.
Toteutettavien toimien olisi oltava 
UNFCCC-sopimuksen periaatteiden 
mukaisia. Erityisesti olisi noudatettava 
yhteisen mutta eriytetyn vastuun ja kunkin 
valmiuksien periaatetta ottaen huomioon 
vähiten kehittyneiden maiden erityisasema. 
Lisäksi toimien olisi sovittava yhteen 
yhteisön kansainvälisten velvollisuuksien 
kanssa, joihin sisältyy myös Maailman 
kauppajärjestöä koskeva sopimus.
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Perustelu

Teollisuus tarvitsee selvyyttä, joka liittyy aloihin ja osa-aloihin, joita tämä sitoumus koskee, 
ja mahdollisia toimenpiteitä, joita toteutetaan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, jotta 
asianomaiset laitokset voivat valmistautua tuleviin toimiin tai sulkemiseen. Toimenpiteissä 
olisi otettava huomioon sekä suora että epäsuora hiilidioksidikustannuksen siirron vaikutus, 
jos hiilivuodon riski on vakava. Hiilentasausjärjestelmä ei sovi kaikille aloille.
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